
 
 
ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φεβρουάριος 2016 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και 

νέων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό  της 

υποδομής και της λειτουργίας τους. 

 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από 29 Μαρτίου έως 

17 Μαΐου 2016 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϋπολογισμός έργων 

από 15.000,00 € - 150.000,00 € 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται 

κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

 

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τουρισμό 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν 

κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις 

 Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί 

μέχρι 31.12.2015 

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων  
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1) να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με 

επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 

31/12/2015 

2) ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. 

Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν 

θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 

55.2, 55.3 

3) στην περίπτωση επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή 

αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και 

όχι τη δημιουργία νέου 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Κατηγορίες δαπανών 

 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος  / Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & 

εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 

 Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 

(υφιστάμενου ή / και νέου προσωπικού) 

 Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη 

θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων 

κάθε μορφής που προορίζονται προς 

εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στις σχετικές 

δραστηριότητες 

 Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, 

είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον 

εννέα (9) θέσεων 

 Δαπάνες προβολής – προώθησης 

ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πρωτόπαπα 5, 16345 Ηλιούπολη Ι τηλ. 2109925760, fax. 2109912790 Ι www.gaiaconsulting.gr  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών ορίζεται η 11/02/2016 


